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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της «Προµήθεια 
υλικών άµεσης ανάλωσης (είδη κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Τσάι Χαµόµηλο ,Φασκόµηλο 
Ζάχαρη 1 kgr , Ζαχαρίνη ,Φίλτρα για καφέ , Γάλα , Φρυγανιές, Καφές φίλτρου , 
Κακάο , Αναψυκτικό, µη ανθρακούχο, τύπου πορτοκαλάδας 1,5lt , Αναψυκτικό, 
τύπου γκαζόζας 1,5lt . »  και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές 
προσφορές σύµφωνα µε: 
1. Τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95 
2. Τις διατάξεις  του άρθρου 4 & 23  του ΕΚΠΟΤΑ .  
3. Τις   διατάξεις   του  άρθρου 209 του Ν.  3463  /   2006, ( ∆.Κ.Κ.)  
4. Την  27319 / 02 ( ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του   
    υπουργείου   ανάπτυξης .  
5. Την πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης  µε αριθµό Α-799/12  
6. Την 263/2012 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία   
    Εγκρίθηκε  η διάθεση  πίστωσης του Κ.Α. 15-6682.002 µε τίτλο «Υλικά άµεσης 
ανάλωσης (είδη κυλικείου Κ.Α.Π.Η.)» του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηρακλείου, 
οικονοµικού έτους 2012,   
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ηµεροµηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον 
πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου, ηµέρα   Τετάρτη  09/5/2012 έως και την 
Παρασκευή 18/5/2012 και ώρα 10:30 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε 
ιδιοχείρως είτε µε το ταχυδροµείο ή µε  ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο γραφείο του 
Τµήµατος Προµηθειών  του ∆ήµου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος, Τ.Κ. 71202, τηλ. 
2810 399185 και 2810 399186,  όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υπεύθυνοι κα 
∆αµιανάκη Αικατερίνη – και Τζανιδάκης Βασίλης .  
 ∆εκτές γίνονται µόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η 
οικονοµική προσφορά . Ο ενδιαφερόµενος  µπορεί να λάβει    µέρος είτε  για όλα τα 
είδη  είτε για  µέρος  της  προµήθειας  .    
Ο συνολικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας που επισυνάπτεται ανέρχεται στο ποσό των 
14.992,70 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,23%. 
Τα προς προµήθεια  είδη  θα  παραδίδονται  τµηµατικά  στα  Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας 
– Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων  ( ΚΑΠΗ )  ύστερα  από αίτηµα  του  κάθε 
υπεύθυνου του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας  τουλάχιστον δύο µέρες  πρίν .  
Ο ∆ήµος  διατηρεί το δικαίωµα  αν  οι τιµές  που θα  πετύχει είναι  χαµηλότερες  
του ενδεικτικού  προϋπολογισµού  να  αυξήσει  της  ποσότητες των ειδών  µέχρι 
να εξαντληθεί  το ποσό  που εχει διατεθεί  από την Οικονοµική  Επιτροπή .Ο 
ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια  οφείλει πριν την υπογραφή της 
Σύµβασης να προσκοµίσει στο ∆ήµο  εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ίση  
µε το 10 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ.   
      Το κριτήριο  για    την  κατακύρωση της προµήθειας  είναι η χαµηλότερη τιµή . Για 
την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:   
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1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων  
2. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών   . 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη   εκτίµησης απορρίπτεται.  
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  
          τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .  
5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως  
          απαράδεκτη .  
 
 

Η κατακύρωση της προµήθεια   θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου µε την εισήγηση  της  
Υπηρεσίας Επιτροπής  Αξιολόγησης  του ΕΚΠΟΤΑ . 
 
 
 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
α.α 

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
 
 
 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ι. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ  
 

 
 
 
 
 

 


